รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ( ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
----------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
คณะผูบริหาร
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท
นายตระกูล มณีกานนท
นายสุพจน วงศใหญ$
นายอาทิตย นามบุตร
ว$าที่ ร.ต.วันชัย เด$นพายัพ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สำนักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม เตโช
นายบัญชา โสรมรรค
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นางสาวสาวิตรี กัญญะบุญ
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน
นายอดุลย สมบูรณ
นายทวี สุธรรมราช
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน-าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน-าฝ1ายป2องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน-าฝ1ายส$งเสริมการท$องเที่ยวฯ
หัวหน-าฝ1ายพัฒนาบุคลากร ฯ
รก.หัวหน-าฝ1ายอำนวยการ
หัวหน-างานเทศกิจ
หัวหน-างานป2องกัน
เจ-าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานธนานุบาล
นายชรินทร สินรัตน
นายเสกสรร พามะณี

ผู-จัดการสถานธนานุบาล ๑
ผู-จัดการสถานธนานุบาล ๒

-๒กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป;
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ วิเชียรลม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ
นางหทัยรัตน แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม

ผู-อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน-าฝ1ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน-าฝ1ายงบประมาณ
หัวหน-าฝ1ายประชาสัมพันธ
หัวหน-างานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ

สำนักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางทองใส สุวรรณสิงห
นางชลิตา พิลาวัลย
นายศาศวัต สนสายสิงห
นางไกรสรจันทร ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญพัฒน ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนทสเติรน
นางสาวปBCนปBนัทธ โรจนสิริกาญจน
นางณัฐพัชร รุ$งเรืองงามชีพ
นางสุกัลยา รัตนเรืองจิตร

ผู-อำนวยสำนักการคลัง
ผู-อำนวยการส$วนบริหารงานคลัง
ผู-อำนวยการส$วนพัสดุ
ผู-อำนวยการส$วนพัฒนารายไดหัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน-าฝ1ายสถิติการคลัง
หัวหน-าฝ1ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน-าฝ1ายเร$งรัดรายไดหัวหน-าฝ1ายพัฒนารายไดหัวหน-าฝ1ายจัดหาพัสดุ
หัวหน-าฝ1ายการเงินและบัญชี
หัวหน-าฝ1ายผลประโยชนฯ

สำนักการชาง
นายดาวเรือง หากันไดนายประวิทย ฤกษาภิรมย
นายสมหมาย โครตโสภา
นางสาวพูนทรัพย ศรีสุนาครัว
นางดารา คำวะเนตร
นายมาโนช บาโลโย
นายสถาพร แสนธิ

ผู-อำนวยการสำนักการช$าง
ผู-อำนวยการส$วนควบคุมการก$อสร-าง
รก. ผู-อำนวยการส$วนการโยธา
หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน-าฝ1ายสาธารณะ
นายช$างโยธาอาวุโส
รก.หัวหน-าฝ1ายสาธารณูปโภค

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางจุฑาทิพย จันทรสา
นายชัยยันต ชัยโม

ผู-อำนวยการส$วนบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน-าฝ1ายบริการสิ่งแวดล-อม

-๓นางเพชรา วิชัย
นายปณิธาน ศิริสถิตย
นางสาวสุพรรณี ปFชชาดี
นางพร-อมพร ลีพฤติ
นางหนูกรณ กาญจนคช
นางสาวพจีรัตน สวนสำเนียง
นางวนิดา เผ$าพันธุ

หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน-ากลุ$มงานสัตวแพทย
หัวหน-ากลุ$มงานป2องกันและควบคุมโรคติดต$อ
หัวหน-ากลุ$มงานส$งเสริมสุขภาพ
หัวหน-ากลุ$มงานภาคประชาชน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เจ-าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

สำนักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางอุษากร สีดาบุตร
นางอัมพิกา บริพรรณ
นายชูกิจ ผลทิพย
นายพิบูลย สิทธิมงคล
น.ส.อารีรัตน นุตะภิบาล
นายวัฒนา สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นายกฤษดา โสภา
นางธนพร แก-วชารุณ
นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์
นายปอเรียน ชำนาญจันทร
นายคมสันต บุญสิทธิ์
นายสุทัศน สมจิตร
นายเสกสรรค คนไว

ผู-อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู-อำนวยการส$วนบริหารการศึกษา
หัวหน-าฝ1ายแผนงานและโครงการ
หัวหน-าฝ1ายส$งเสริมศาสนาฯ
หัวหน-าฝ1ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหน-างานห-องสมุดฯ
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู-อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๙ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (แทน)
ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผู-อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นายสหภาพ ก-อนคำ
นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ พลศรี
นางละเอียด หล-าสุด
นายลาบสมบัติ นามไพร

หัวหน-าฝ1ายพัฒนาชุมชน
หัวหน-าฝ1ายสงเคราะห
หัวหน-าฝ1ายส$งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-๔กองการแพทย(
นางกนกพร จันทโคตร
นางสกุลรักษ ศุภรัตนชาติพันธ
นางสาวปBยะนุช สงวนดีกุล
นางสาวนิสาชล พลวาปS

รก. ผู-อำนวยการกองการแพทย
ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ
เภสัชกรชำนาญการ
นักกายภาพบำบัด

หนวยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย บุญเกิด

หัวหน-าหน$วยงานตรวจสอบภายใน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ นฤนาทนิธิพัฒน
นางกัญณัฏฐ จันทรคำ

รก. ผู-อำนวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน-าฝ1ายสอบสวนฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย(สิน
นางอนงค มาศยคง

รก.ผู-อำนวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

ผูไมมาประชุม
- ไม$มี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

รายงานตัวพนักงานเทศบาล โอนย-าย จำนวน ๑ ราย
และบรรจุและแต$งตั้งผู-สอบแข$งขันได-บัญชี กสถ. เทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน ๑ ราย ขอเชิญครับ
- รายงานตัว พนักงานเทศบาล โอนยายมาใหม จำนวน ๑ ราย
๑. นายอภินันท ปะโปตินัง ตำแหน$ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานปลัด องคการบริหารส$วนตำบลเชียงดา อำเภอสร-างคอม จังหวัด
อุดรธานี มาดำรงตำแหน$ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับ ชำนาญการ
สังกัด กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต$
วันที่ 16 มกราคม 2563 เปUนต-นไป

-๕- บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดบัญชี กสถ. เทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน ๑ ราย
๑. นายปFณฑธร เทพิน เข-ารับราชการเปUน พนักงานเทศบาล ตำแหน$ง
นายช$างไฟฟ2า ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักการช$าง
นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีต-อนรับ เข-าสู$เทศบาลนครอุดรธานี ครับ
แล-วเรื่องการแข$งขันวอลเลยบอลชายหาด นั้นได-ขอความร$วมมืออย$างไรบ-างครับ

นางกนกอร ไชยมูล
ผูอำนวยการสำนักการศึกษา

ขอเรียนให-ทราบว$าวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.นั้นจะมีการซ-อมใหญ$ในพิธีเปBดการแข$งขันฯ
และในส$วนของความร$วมมือได-ทำหนังสือไปที่จังหวัด และผู-ว$าราชการได-ทำคำสั่ง
ออกมาแล-วขอให-ท$านที่รับมอบหมายนั้นปฏิบัติหน-าที่ตามคำสั่งของจังหวัดอุดรธานี
และในส$วนที่สำคัญ พิธีเปBดจะมีการถ$ายทอดสด เวลา ๑๕.๐๐ น. ระหว$างทีมชาติ
ไทยและสูติบัตรจะดำเนินการออกไม$น$าจะเกิน ๐๘.๐๐ น. ของวันพรุ$งนี้ และการ
สำนั ก ปลั ด เทศบาลดำเนิ น การรั บ ส$ งนั ก กี ฬ าจากที่ โรงแรมไปที่ ส นาม และการ
เดินทางนั้นอยากให-มีการเปBดทางจากเทศกิจ เพื่อให-ทันเวลาในการแข$งขัน เพื่อไม$ใหเกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียง ส$วนสำนักการสาธารณสุขฯ และกองการแพทย
ต-องทำการวัดไข-ให-กับนักกีฬาก$อนการดำเนินการแข$งขัน ตั้งแต$เวลา ๐๖.๐๐ น. ทุก
คนที่จำเข-าไปในการแข$งขันต-องได-วัดไข-ทุกคนคะ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
สามารถตรวจสอบความถูกต-องผ$านระบบเว็บไซต

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล-ว
- ไม$มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ-งระเบียบ ข-อกฎหมาย ข-อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- ไม$มี -

-๖ระเบียบวาระที่ ๕

นางสาวพจีรัตน( สวนสำเนียง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี ปAชชาดี
หัวหนากลุมงานปBองกันและควบคุมฯ

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (ถนนอาหารเมืองอุดรธานี) ประจำปS 2563
24 – 26 มกราคม 2563 มีกิจกรรมดังนี้
- ซุ-มวัดสุนทรประดิษฐ
- ซุ-มวัฒนธรรมการชงชา
- การแสดงสิงโต มังกร เอ็งกอ
- การเขียนอักษรจีนมงคล
- โซนวัฒนธรรมจีน
- ถนนอาหาร
- การประกวด Cover Dance Chinese และKid Chinese
- การแสดงของศิลปBน
กลุมงานปBองกันและควบคุมโรคติดตอ

-๗รณรงคร$วมใจป2องกัน “ไวรัสโคโรนา 2019” ณ ตลาดเทศบาล ๑

กิ จ กรรมร$ ว มใจป2 อ งกั น ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อ รณรงคให- ป ระชาชน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป2องกันการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด-วย การให-ความรู-เรื่องโรคไวรัสโคโรนา การ
กินร-อน ช-อนกลาง สาธิตการป2องกันตนเอง ด-วยการ ล-างมือ ๗ ขั้นตอน และการ
สวมหน-ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร$างกาย การแจกหน-ากากอนามัย แจก
แผ$นพับความรู-และวิธีการปฏิบัติตัวหากเจ็บป1วยด-วยโรคระบบทางเดินหายใจให-แก$
ประชาชน

-๘-

การจัดกิจกรรมให-ความรู-กับทาง โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
เรื่องการป2องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร$วมคัดกรองผู-ป1วยและให-ความรู-ป2องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจาก
“เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม$ 2019” ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

-๙รณรงคร$วมใจป2องกัน“ไวรัสโคโรนา 2019” ณ บริเวณพิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี

การจัดกิ จกรรมให- ความรู-กับ ทาง อสม. เรื่องการป2 องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพื่ อให! ป ระชาชนมี ความเข- าใจในการป2 องกั น โรคติ ด ต$ อหรือติ ด เชื้ อและ
โรคระบบทางเดินหายใจ ณ ห-องประชุมเวสสุวัน

กิ จ กรรมร$ ว มใจป2 อ งกั น ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อ รณรงคให- ป ระชาชน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป2องกันการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด-วย การให-ความรู-เรื่องโรคไวรัสโคโรนา การ
กินร-อน ช-อนกลาง สาธิตการป2องกันตนเอง ด-วยการล-างมือ 7 ขั้นตอน และการ
สวมหน-ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร$างกาย การแจกหน-ากากอนามัย แจก
แผ$นพับความรู-และวิธีการปฏิบัติตัวหากเจ็บป1วยด-วยโรคระบบทางเดินหายใจให-แก$
ประชาชน ณ ถนนคนเดิน

- ๑๐ -

นางกนกอร ไชยมูล
ผูอำนวยการสำนักการศึกษา

๕.๒ สำนักการศึกษา
งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน
- งานวันครู

ฝEายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
การจัดงานวันเด็กแห$งชาติ ประจำปS 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563
ณ ลานอเนกประสงค หน-างานป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะ
หนองประจักษศิลปาคม

- ๑๑ -

รายงานผลการดำเนินงานศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปSใหม$ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม
๒. จัดกิจกรรมวันเด็กแห$งชาติ วันที่ 10 มกราคม 256๓
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ-านม$วงสว$างสามัคคี
๓. ร$วมแข$งขันกีฬาสี วันที่ 10 มกราคม 256๓ ณ สนามกีฬา โรงเรียน
บ-านม$วงสว$างสามัคคี
๔. การจัดกิจกรรมการรณรงคการสร-างวัฒนธรรม การสวมหมวดนิรภัยใน
ศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ประจำป( 2 563 วั น ที่ 2 9-31 มกราคม 256 3
สำนักการศึกษาร$วมกับ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
งานหองสมุดประชาชน งานทองฟBาจำลอง พิพิธภัณฑ(เมืองอุดรธานี
∙สถิติการเข-าใช-บริการ ห-องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน มกราคม ๒๕๖๓
งานบริการตางๆ
สมัครสมาชิกใหม$ / ต$ออายุสมาชิก
จำนวน
23 คน
เข-าใช-ห-องสมุดเด็ก
จำนวน
168 คน

- ๑๒ ใช-บริการ Internet
จำนวน
45 คน
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน
131 คน 938 รายการ
เข-าใช-ห-องศูนยเพื่อนใจฯ
จำนวน
572 คน
ผู-ใช-บริการอื่นๆ
จำนวน 1,210 คน
รวมผูเขาใชบริการทั้งสิ้น
จำนวน
2,149 คน
ลงทะเบียนวารสาร
จำนวน
37 รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จำนวน
240 รายการ
งานเทคนิค
จำนวน
234 รายการ
งานที่จะทำในเดือน กุมภาพันธ( 2563
- Update ข$าวประชาสัมพันธห-องสมุดลงเพจของห-องสมุดฯ
และเว็ปไซต อุทยานการเรียนรู-เทศบาลนครอุดรธานี
- พาแกนนำศูนยเพื่อนใจเทศบาลนครอุดรธานีเข-าแข$งขัน TO BE NUMBER
ONE TEEN DANCERCISE 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เดอะมอลล
บางกะปB กรุงเทพมหานคร
- งานอื่นๆ ที่ได-รับมอบหมาย
งานหองสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
สถิติการเขาใชบริการ หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา เดือน มกราคม 2563
งานบริการตางๆ
สมัครสมาชิกใหม$-ต$ออายุ
จำนวน
๘
ราย
ผู-ใช-บริการอื่นๆ
จำนวน
1,251
ราย
รวมผู-ใช-บริการทั้งสิ้น
จำนวน
1,259
ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน
145
รายการ
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จำนวน
16 รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จำนวน
30 รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพขึ้นชั้น จำนวน
106 รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจำเคานเตอร จำนวน
๔ ครั้ง
งานที่จะทำในเดือน กุมภาพันธ 2563
- Update ข$าวประชาสัมพันธห-องสมุดลงเพจของห-องสมุดฯ
และเว็ปไซต อุทยานการเรียนรู-เทศบาลนครอุดรธานี
- งานอื่นๆ ที่ได-รับมอบหมาย

- ๑๓ งานทองฟBาจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำเดือน มกราคม 2563
สถิติการเขาชมทองฟBาจำลองเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน มกราคม 2563
ประชาชนทั่วไป
ผู-ใหญ$
จำนวน
40 คน
เด็ก
จำนวน
37 คน
คณะดูงาน
จำนวน ๖ คณะ
จำนวน
600 คน
รวมผู-เข-าชมทั้งสิ้น
จำนวน
677 คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จำนวน
24 รอบ
สรุปจำนวนผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ(เมืองอุดรธานี
ประจำเดือน มกราคม 2563
๑. คณะผู-เข-าเยี่ยมชม
จำนวน 17 คณะ
๒. ประชาชนทั่วไป
5,447 คน
๓. ชาวต$างประเทศ
200 คน
รวมจำนวนผู-เยี่ยมชมทั้งสิ้น
6,936 คน

1,289 คน

งานที่สำนักการศึกษาจะดำเนินตอไปในระหวางเดือน กุมภาพันธ(-มีนาคม
• การแข$ งขั น วอลเลยบอลชายหาด ชิ งชนะเลิ ศ แห$ งเอเชี ย ประจำปS 2563
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
• การจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563
ณ ศาลเทพารักษ
• การจัดงานรับพิธีมอบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน-อย
วันที่ 10 มีนาคม 2563
• การจัดงาน พิธีมอบวุฒิ บัตรและใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปS ที่ ๓ และ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปS ที่ ๖ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓
ณ ห-องอุดรธานีฮอลล ศูนยการค-าเซ็นทรัลพลาซ$าอุดรธานี
• การจั ด งานอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ๓๑ มี น าคม
2563 ณ ห-องอุดรธานีฮอลล ศูนยการค-าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
นายลาบสมบัติ นามไพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

๕.๓ กองสวัสดิการสังคม
โครงการฝKกอบรมใหความรูดานการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อให- ผู- เข- า รั บ การฝy ก อบรม มี ค วามรู- ค วามเข- าใจในด- า นการป2 องกั น
สาธารณภัยในรูปแบบต$าง ๆ

- ๑๔ ๒. เพื่อให-ผู-เข-ารับการฝyกอบรม ทราบถึงแนวทางแก-ไขสถานการณเฉพาะ
หน-าเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
๓. เพื่อให-ผู-เข-ารับการฝyกอบรม เสริมสร-างความรู-เชิงทักษะในการใช-อุปกรณ
ป2องกันภัยและการช$วยเหลือเบื้องต-นได-อย$างถูกวิธีและปลอดภัย
ฝy ก อบรม วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๓ ณ ห- องประชุ ม เวสสุ วั ณ อาคารเฉลิ ม
พระเกียรติพัชรกิตติยาภา
หัวขอการฝKกอบรม
๑. มาตรการและแนวทางการดำเนินการป2องกันและแก-ไขปFญหาไฟป1าและ
หมอกควัน
๒. ทักษะในการใช-อุปกรณป2องกันภัยและการช$วยเหลือเบื้องต-น
วิทยากร
นายสิทธิชัย หงษาคำ
(เจ-าพนักงานป2องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)
เป2าหมาย จำนวนผู-เข-าอบรม 120 คน

การฝKกอบรมอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร “การประกอบอาหารไทย” โครงการฝyกอบรมอาชีพการทำอาหาร
ประจำปSงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว$างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
ณ สถาบันพัฒนาฝSมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี
หลักสูตรฝKกอบรมอาชีพ การประกอบอาหารไทย
- ข-าวมันไก$
- ผัดไท
- ทอดมันปลากราย
- ข-าวคลุกกะปBหมูหวาน

- ๑๕ งานส$งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝ1ายส$งเสริมและสวัสดิการสังคม กอง
สวัสดิการสังคม ได-จัดฝyกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การประกอบอาหารไทย”
โครงการฝyกอบรมอาชีพการทำอาหาร ประจำปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่
30 - 31 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบั น พั ฒ นาฝS มื อ
แรงงาน 18 อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสร-างความรู-ทักษะการประกอบ
อาชี พการทำอาหารให- กับ ประชาชนผู-ส นใจ และรู-จักใช-เวลาว$างให- เกิด ประโยชน
สามารถนำความรู-ที่ได-รับไปประกอบเปUนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม รวมทั้งเปUนการ
ช$วยเหลื อผู-ว$างงานให- มีทางเลือกในการประกอบอาชี พ สามารถพึ่งพาตนเองและ
สร- างรายได- อย$า งยั่งยื น ซึ่ งมี กลุ$ มเป2 าหมายผู- เข- าร$วมฝy กอบรมประกอบด- วย คณะ
ผู-บ ริห าร ผู-สังเกตการณ ประชาชนทั่ วไป และเจ-าหน-าที่ ผู-เกี่ยวข- อง จำนวนทั้ งสิ้ น
74 คน

- ๑๖ -

นางสาวนิสาชล พลวาปL
นักกายภาพบำบัด

๕.๔ กองการแพทย(
กิจกรรมรองเทาสำหรับขาราชการที่มีปAญหาโรคเอ็นฝEาเทาอักเสบ
งานกายภาพบำบัด กองการแพทย( เทศบาลนครอุดรธานี
โรคเอ็นฝ1าเท-าอักเสบ เอ็นฝ1าเท-า (Plantar fascia) เปUนชั้นตื้นที่สุด
เกิดจากเอ็นใต-ฝ2าเท-าที่เปUนผังผืดขนาดใหญ$เกิดการอักเสบ มีอาการเจ็บคล-ายถูก
ของมีคมแทง มักมีอาการในตอนเช-า หรือลุกจากการนั่งนานๆ
ปAจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
๑. น้ำหนักเกิน
๒. ยืนเดินนานๆ
๓. โครงสร-างเท-าผิดปกติ
๔. รองเท-าไม$เหมาะสม
การบาดเจ็บของเทา
ทำให-เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวนำไปสู$การบาดเจ็บบริเวณอื่นๆต$อไป

- ๑๗ การรักษาโรคเอ็นฝEาเทาอักเสบ
การรักษาทางการแพทย(
• >ยาแก-ปวด ยาคลายกล-ามเนื้อ
• >ผ$าตัด
การรักษาเวชศาสตร(ฟMNนฟู เชน รักษาทางกายภาพบำบัด
• >เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ยืดกล-ามเนื้อ บริหารกล-ามเนื้อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต
• >พัก เลือกใส$รองเท-าที่เหมาะสม
วัตถุประสงค(
๑. เพื่อลดการอักเสบและลดการปวดของเอ็นฝ1าเท-า
๒. เพื่อให-ผู-ป1วยสามารถเดินและใช-ชีวิตประจำวันได-เปUนปกติ
๓. เพื่อให-ผู-ป1วยได-รับการดูแลเท-าและการใส$รองเท-าที่ถูกต-อง
๔. เพื่อให-คุณภาพชีวิตของผู-ป1วยโรคเอ็นฝ1าเท-าอักเสบดีขึ้นเพื่อให-ผู-ป1วยโรคเอ็นฝ1า
เท-าอักเสบได-รับการดูแลรักษาอย$างต$อเนื่องและเหมาะสม
เปBาหมาย
ข-าราชการ หรือ ผู-มีสิทธิการรักษา เบิก/จ$ายตรง หรืออปท. ที่มีอาการเอ็น
ฝ1าเท-าอักเสบเรื้อรัง หรือที่มีความเสี่ยงเปUนโรคเอ็นฝ1าเท-าอักเสบ
ขั้นตอนการเขารับการตัดรองเทา
๑. ยื่นบัตรประชาชนที่ห-องบัตร รพ.เทศบาลนครอุดรธานี
เช็คสิทธิ ขรก./อปท.เบิกได-/จ$ายตรง
๒. เข-าพบแพทย / รับการวินิจฉัย
๓. แผนกกายภาพบำบัด/รักษาทางกายภาพบำบัด 1 คอรส (10ครั้ง)
๔. *ครบ ๑ คอรส ส$งพบแพทยเพื่อพิจารณาตัดรองเท-า*
รองเทาสั่งตัดจากบริษัทจัดทำรองเทาโดยเฉพาะ
• วัดการลงน้ำหนักของเท-าแต$ละข-าง
• วัดขนาดเท-า ความโก$งหรือแบน
• วัดการลงน้ำหนักด-วย เมมโมรี่โฟม
•
การตรวจคัดกรองผูปEวยสงสัยโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ(ใหม 2019
๑. ประชุมเตรียมความพร-อม งาน SRRT

- ๑๘ ๒. จุดคัดกรองผู-ป1วย

๓. การประชาสัมพันธและให-ความรู-กับประชาชน

๔. ศูนยบริการฯร$วมกับ ศคร.๘ คัดกรองผู-โดยสาร ณ ท$าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี

- ๑๙ นางกัญณัฏฐ( จันทร(คำ
หัวหนาฝEายสอบสวนฯ

๕.๕ กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
ข-อมูลทั่วไปจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
๖๓,๓๖๔ ราย
ประชากรหญิง
67,๓๖๔ ราย
รวมทั้งสิ้น 130,๗๒๘ ราย
ประชากรผู-มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๔๙ ราย
จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๖๐,๘๖๕ ราย
ผู-มารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๒,๒๕๒ ราย
ผู-มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๓,๐๗๔ ราย
 งานสอบสวนด-านการทะเบียนและบัตร เดือน มกราคม ๒๕๖๓
ผู-ยื่นคำร-อง
จำนวน ๙ ราย
อยู$ระหว$างดำเนินการ
จำนวน ๕ ราย
ดำเนินการแล-วเสร็จ
จำนวน ๔ ราย ได-แก$
- เพิ่มชื่อเข-าในทะเบียนบ-าน ทร.๑๔ จำนวน ๑ ราย
- ขอเพิ่มชื่อเข-าในทะเบียนบ-าน ทร. ๑๓ จำนวน ๓ ราย
 ผู-มารับบริการ ณ ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
-

งานบริการด-านการสาธารณสุข
๓๔๐ ราย
งานบริการด-านการช$าง
๑๐๒ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๖๐๓ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย
๔๕ ราย
รวม ๑,๐๙๐ ราย
 ผู-มารับบริการศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี แห$งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๓๔๓ ราย
งานบัตรประจำตัวประชาชน
๙๑๘ ราย
รวม ๑,๒๖๑ ราย
 รวมผู-มารับบริการเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๘๖ ราย

- ๒๐  การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๘๙ % มาก ๑๐ % ปานกลาง ๑ %
 การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจำตัวประชาชน
มากที่สุด ๙๗ % มาก ๓ %
ค$าธรรมเนียมงานบัตรประจำตัวประชาชน
สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจำนวน ๒๒๖ ราย เปUนเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท
ประชาชนในเขตจำนวน ๓๔๒ ราย เปUนเงิน ๓๑,๑๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๕๑,๖๐๐ บาท
ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจำนวน ๓๘๕ ราย เปUนเงิน ๓๗,๒๐๐ บาท
ประชาชนในเขตเทศบาล ๔๙๒ ราย เปUนเงิน ๔๖,๙๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๔,๑๐๐ บาท
รวมค$าธรรมเนียมงานบัตรประจำตัวประชาชนในเดือน มกราคม 256๓
รวมทั้งสิ้น 13๕,๗00 บาท
นางอนงค( มาศยคง
รก.ผูอำนวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

๕.๖ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย(สิน
แผนที่ภาษีเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร
จำนวนเขต (Zone) ๑๘ เขต
จำนวนเขตย$อย (Block) ๓๖๔ เขตย$อย
การใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย(สิน

- ๒๑ การนำขอมูลทะเบียนทรัพย(ไปใชในการจัดเก็บภาษี
ภาษีบำรุงท-องที่
๔๒ ราย
1๑,๕๐๕
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓๒ ราย
๙๙๖,๓๓๘
ภาษีป2าย
๔๒๖ ราย
1,๕๕๔,๙๔๙
ประจำเดือน มกราคม 2563 รวม จำนวน 2,562,792 บาท

บาท
บาท
บาท

๕.๗ สำนักปลัดเทศบาล
 ฝEายปBองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
นางสาวอมรารัศม( เตโช
หัวหนาฝEายปBองกันและรักษาความสงบฯ งานปBองกันฯ
๑. การป2องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ไฟฟ2าลัดวงจร ๑ ครั้ง ไฟไหม-หญ-า ๖ ครั้ง ไฟไหม-ที่พักอาศัย ๑ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป2องกันภัยเชิงรุก แก$ สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห-างร-าน และบ-านเรือนประชาชน ให-คำแนะนำการดับเพลิง
เบื้องต-น จำนวน ๓๒ ครั้ง
๓. ให-ความอนุเคราะหส$งน้ำอุปโภคบริโภคตามที่ได-รับการร-องขอ
- ให-ความอนุเคราะหส$งน้ำ ๕๒ เที่ยว
- จำนวนน้ำ 356,000 ลิตร
๔. ปฏิบัติภารกิจตัดต-นไม-ที่อาจก$อให-เกิดอันตรายแก$ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ปฏิบัติการตัดต-นไม- จำนวน ๗ ครั้ง
นายอดุลย( สมบูรณ(
หัวหนางานเทศกิจ

งานรักษาความสงบเรียบรอย
รายงานผลปการปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๓
- เจ- า หน- า ที่ อ อกตรวจสอบและจั ด เก็ บ ป2 า ยที่ ห มดอายุ ต ามถนนในเขต
เทศบาล
- เจ-าหน-าที่ชุ ดสายตรวจเทศกิจอำนวยความสะดวกด-านจราจรในบริเวณ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
- เจ-าหน-าที่ออกตรวจสอบกรณีการตั้งวางสินค-าไม$เปUนระเบียบในบริเวณเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
- เจ-าหน-าที่เทศกิจออกจัดระเบียบตามถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- เจ-าหน-าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร-อยของทางเทศบาลและจังหวัด
- เจ-าหน-าที่เทศกิจออกตรวจ
- เจ-าหน-าที่เทศกิจช$วยเหลือประชาชนและเฝ2าระวังเหตุ

- ๒๒ นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องตรงตลาดธนาคารกรุงศรี นั้นมาสรุปให-ผมฟFงก$อนนะครับ แล-วค$อยเชิญพ$อค-า
แม$ค-า มาร$วมประชุม

นางสาวสาวิตรี กัญญะบุญ
หัวหนาฝEายพัฒนาบุคลากรฯ

ฝEายพัฒนาบุคลากรและรับรองตอนรับ
งานพัฒนาและฝKกอบรมบุคลากร
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำ เดือน มกราคม ๒๕๖๓
มีการเดินทางไปราชการเพื่อเข-ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา กับหน$วยงาน
ต$างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร
โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจ-างประจำ พนักงานจ-าง เข-ารับการอบรมฯ/
ประชุม/ สัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน
นักศึกษาฝKกประสบการณ(วิชาชีพ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ระหวางเดือน มกราคม ๒๕๖๓
- ฝyกแล-วเสร็จ
-เดือน มกราคม จำนวน ๑๐ คน
งานรับรองตอนรับ
สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๓
รับคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๕ คณะ คือ
- โรงพยาบาลค$ายประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี
- อบต.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี
- มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล-อมไทย
- อบต.เชียงบาน จ.พะเยา
- ทม.นครพนม จ.นครพนม
รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ คน

นายชรินทร( สินรัตน(
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑

จำนวน ๔ คน
จำนวน ๑๕๐ คน
จำนวน ๕ คน
จำนวน ๔๙ คน
จำนวน ๔๐ คน

๕.๘ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑
รายงานสถิติการรับจำนำ ไถ$ถอน รายได- รายจ$ายและการจำหน$ายทรัพย
หลุดจำนำ
สถิติประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
รับจำนำ จำนวน 2,041 ราย จำนวนเงิน 36,405,700 บาท
ไถ$ถอน จำนวน 2,172 ราย จำนวนเงิน 40,065,400 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวนเงิน 1,256,275.25 บาท

- ๒๓ การจำหนายทรัพย(หลุดจำนำ
• การจำหน$ายทรัพยหลุดจำนำ จำนวน 86 ราย
• ทุนรับจำนำ 682,400 บาท
• กำไร 235,535 บาท
• คิดเปUนร-อยละ 34.52
รายได - รายจาย
รายได- รวม 1,515,936.59 บาท
รายจ$าย รวม 281,208.95 บาท
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
สถิติประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
รับจำนำ จำนวน 855 ราย จำนวนเงิน 15,645,000 บาท
ไถ$ถอน จำนวน 883 ราย จำนวนเงิน 16,137,200 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวนเงิน 483,605.25 บาท
การจำหนายทรัพย(หลุดจำนำ
• การจำหน$ายทรัพยหลุดจำนำ จำนวน ๒๑ ราย
• ทุนรับจำนำ 295,500 บาท
• กำไร 120,807 บาท
• คิดเปUนร-อยละ 40.88
รายได - รายจาย
รายได- รวม 694,819.98 บาท
รายจ$าย รวม 204,570.54 บาท

นางสาวปรทิพย( บุญเกิด
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

๕.๙ หนวยงานตรวจสอบภายใน
ผลการตรวจโครงการสำนักการศึกษา ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563
ประกอบดวยโครงการจากงานตางๆ ของสำนักการศึกษา ดังนี้
 งานการเจ-าหน-าที่
 หน$วยศึกษานิเทศก
 งานกีฬาและนันทนาการ
 งานโรงเรียน
 งานห-องสมุด พิพิธภัณฑ และเครือข$ายทางการศึกษา

- ๒๔ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ
โครงการของสำนักการศึกษา ทั้ง 21 โครงการ
๑. โครงการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. โครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครอุดรธานี
๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาระท-องถิ่นและหลักสูตร
การจัดการเรียนรู-เพื่อพัฒนาการคิด
๔. โครงการส$งเสริมความเปUนเลิศทางวิชาการและร$วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท-องถิ่นระดับประเทศ ประจำปSงบประมาณ 2562
๕. โครงการส$งเสริมความเปUนเลิศทางวิชาการและร$วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท-องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปSงบประมาณ 2562
๖. โครงการส$งเสริมความเปUนเลิศทางวิชาการและร$วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท-องถิ่น ระดับองคกรปกครองส$วนท-องถิ่น (ระดับเทศบาล) ประจำปS
งบประมาณ 2562
๗. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปSงบประมาณ 256๓
๘. โครงการเข-าร$วมการแข$งขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นแห$ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปSงบประมาณ
2562
๙. โครงการเข-าร$วมการแข$งขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นแห$ง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปSงบประมาณ ๒๕๖๒
๑๐. โครงการแข$งขันกีฬานักเรียนกลุ$มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
๑๑. โครงการแข$งขันกีฬาสัมพันธเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ประจำปS งบประมาณ 2562
๑๒. โครงการแข$งขันกีฬาสัมพันธเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปS
งบประมาณ 2562 (การแข$งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห$งชาติ ฤดูกาล 2018 – 2019
รอบแชมเปS…ยนชิพ รุ8น 17 ปS)
๑๓. โครงการจัดงานวันพ$อแห$งชาติ ประจำปSงบประมาณ 2562
๑๔. โครงการส$งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปSงบประมาณ
2562
๑๕. โครงการจัดงานวันครู ประจำปSงบประมาณ 2562
๑๖. โครงการจัดงานวันแม$แห$งชาติ ประจำปSงบประมาณ 2562
๑๗. โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
ประจำปSงบประมาณ 2562

- ๒๕ ๑๘. โครงการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ประจำปSงบประมาณ 2562
๑๙. โครงการสังเกตปรากฏการณวัตถุท-องฟ2า ประจำปSงบประมาณ 2562
๒๐. โครงการส$งเสริมงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปSงบประมาณ 2562
๒๑. โครงการจัดฝyกอบรมผู-ปฏิบัติงานแหล$งเรียนรู-สาธารณะ ประจำปS
งบประมาณ 2562
ผลการตรวจโครงการสำนักการศึกษา
ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลปรากฏว$าโครงการที่ทำการสุ$มตรวจทั้งหมดนั้นมี รายละเอียดของ
โครงการที่ มี ค วามเรี ย บร-อ ย ถู กต- อ ง และครบถ- ว น ทั้ งนี้ ห น$ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในได-แจ-งให-เจ-าหน-าที่ของสำนักการศึกษาที่เปUนผู-เขียนโครงการต$างๆ ยืมฎีกา
เบิกจ$ายเงินที่เกี่ยวข-องกับโครงการ และเบิกจ$ายเงินเรียบร-อยแล-ว จากสำนักการ
คลัง แต$เมื่อสิ้นสุดงวดที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 ฎีกาเบิกจ$าย
ของโครงการนั้น สำนักการศึกษาไม$มีฎีกาให-ตรวจสอบ
นางเสาวลักษณ( วิเชียรลม
หัวหนาฝEายงบประมาณและแผนการ

๕.๑๐ กองวิชาการและแผนงาน
ฝEายงบประมาณ

- ๒๖ -

- ๒๗ สรุปคำของบประมาณรายจายประจำปLงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลนครอุดรธานี เงินอุดหนุนทั่วไป รวมจำนวน 782,810,620 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านการศึกษา
จำนวน 530,613,400 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านสังคม
จำนวน 142,932,300 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านการบริหารจัดการ จำนวน 109,264,920 บาท
สรุปคำของบประมาณรายจายประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครอุดรธานี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวน 351,389,000 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านการศึกษา
จำนวน
72,589,000 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านโครงสร-างพื้นฐาน จำนวน
28,000,000 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านสิ่งแวดล-อม
จำนวน 117,800,000 บาท
-การจัดบริการสาธารณะด-านอื่น ๆ
จำนวน 75,000,000 บาท
-การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 58,000,000 บาท
(แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค)
สรุปคำของบประมาณรายจายประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครอุดรธานี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,134,199,620 บาท
นางเสาวลักษณ( วิเชียรลม
การจั ด ทำงบประมาณรายจ$ าย ประจำปS งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคกร
หัวหนาฝEายงบประมาณและแผนการ ปกครองส$วนท-องถิ่น กรณีเปUนหน$วยรับงบประมาณโดยตรง ซึ่งเดิมกรมส$งเสริมการ

ปกครองส$วนท-องถิ่นจะทำหน-าที่ตั้งงบประมาณให-กับท-องถิ่นและส$งมาให- แต$ด-วย
พระราชบั ญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให- องคกรปกครองส$ วน
ท-องถิ่นเปUนหน$วยรับงบประมาณโดยตรง องคกรปกครองส$วนท-องถิ่นจะต-องจัดทำ
คำของบประมาณต$อสำนักงบ โดยจะต-องยื่นคำของบประมาณผ$านรัฐมนตรีว$าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด-วย โดยแผนการดำเนินงานของสำนักงบ ที่กำหนดใหอปท.เปUนหน$วยรับงบประมาณโดยตรง เริ่มจากปS ๒๕๖๓ ซึ่งนำร$องไปก็คือ อบจ.
จำนวน ๗๖ แห$ ง ปS งบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลนคร เทศบาลเมื อง ปS ๒๕๖๕
เทศบาลตำบล ปS ๒๕๖๖ อบต. ก็จะของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบ ส$วนคำขอ
งบประมาณจากสำนั กงบ แบ$ งออกเปU น เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
ยังได-ของบประมาณเพิ่มเติมเข-าไป เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได-กำหนดค$าหนังสือเรียนอีก ๕% เราก็เลยขอเพิ่มจากวงเงินที่ขอไปเพิ่มอีก
๒๘๓,๘๐๐.-บาท

- ๒๘ -

นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางหทัยรัตน( แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

ก็ เปU น รู ป แบบการนำเสนองบประมาณใหม$ ที่ เราต- อ งไปนำเสนอให- กั บ สำนั ก
งบประมาณเอง ไม$ต-องผ$านช$องทางของกรมเหมือนเดิม แต$โดยหลักแล-วก็เปUนแบบ
นี้ ได-สอบถามไป ยังนายก อบจ. หลายๆท$านก็บอกว$าเปUนแค$รูปแบบขั้นตอนเฉยๆ
เพราะเวลาที่เราไปนั่งจะชี้แจงไม$ถึง ๑๐ นาที แต$รูปเล$มอยู$ที่กระทรวงมหาดไทย
แล-ว ก็อนุมัติตาม กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นรูปแบบต$างๆ เราอยากได-งบเรา
ต- อ งไป วิ่ ง ที่ ก ระทรวงมหาดไทย ให- ใส$ ไ ว- อ ยู$ ในกระทรวง ในกรมของเราเลย
พูดง$ายๆ คือทำเปUนพิธีการ ไม$ใช$มาให-เราและขอตัดอันนี้ ดูแล-วไม$ใช$นะ อันนี้คือที่
ผมสอบถาม นายกฯ อบจ.ที่รู-จัก แต$ต-องเตรียมข-อมูลให-แม$น เวลาที่ส$งไปผมต-องไป
ตามในกรมในกระทรวงอีกที
งานสารสนเทศภูมิศาสตร(
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค.2563
สถิติจำนวนครั้งของการติดตั้ง Mobile Application “@นครอุดรธานี”
เดือน/ปL

จำนวน

ยอดยกมา

IOS

android

ยอดรวม

7,960

8,213

16,173
16,386

31 ต.ค.62

16,386

128

85

30 พ.ย.62

16,574

86

102

16,574

31 ธ.ค.62

16,773

141

58

16,773

31 ม.ค.63

16,925

72

80

16,925

8,387

8,538

16,925

รวม

ขอมู ล ณ วั น ที่ 7 ก.พ. 2 5 6 3

- ๒๙ แผนการประชาสัมพันธ(แนะนำการใชงาน “@นครอุดรธานี
 แผ$นพับประชาสัมพันธ แนะนำการใช-งาน เพื่อแจกประชาชนประชาชนทั่วไป
และแขกผู-มาเยือน
 จัดทำคลิป แนะนำ “@นครอุดรธานี” เพื่อนำเสนอใน สื่อ social media ต$าง ๆ
 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใช-งาน ณ ถนนคนเดิน ร$วมกั
วมกับฝ1าย
ายประชาสัมพันธ และ
หน$วยอื่นๆ
 เผยแพร$ Link Download บนสื่อ page “เทศบาลนครอุดรธานี” และแชรไป
ตาม ลุ$ม Social ในจังหวัดอุดรธานี
 จัดทำป2ายตั้ง (Standy) นำไปติดตั้งตามสถานที่ต$าง ๆ
ถนนคนเดิน@นครอุดรธานี

- ๓๐ -

การบำรุงรักษาระบบกลองวงจรปsด ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
สัญญาเลขที่ จ.15/2563 (วผ) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
อยูระหวางดำเนินการ งวดงานที่ ๕ (ทั้งหมด 12 งวด)

- ๓๑ โครงการติดตั้งกลอง CCTV ชุมชน (งบฯ 8.5 ลาน)
(ผูขายไดสงมอบกลองวงจรปsด อยูระหวางการตรวจรับพัสดุ)

- ๓๒ สถิติการขอมูลขาวสารชองทาง page “เทศบาลนครอุดรธานี”

- ๓๓ รายงานการขอตรวจสอบข้ อมูล จากกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
ตังแต่ วันที! 1 ตุล าคม 2562 -31 มกราคม 2563
ลํา ดับ

เดื อน

1
2
3
4

ยอดยกมา
ตุ ลาคม 2562
พฤศจิ กายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563

อุบัติเหตุ
ทางถนน
249
23
24
25
30

จักรยานยนต์
สูญหาย
54
3
5
1
5

ขโมยทรัพย์
เหตุ อื!น ๆ
323
32
14
34
50

จํา นวน
ทั$งสิ$น
626
58
42
60
85

ขอดู ภาพ

สําเนาภาพ

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

ข-อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการแล-วเสร็จ 73.88%
นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

App ถนนคนเดินเมื่อไหร$จะได-ใช-

นางหทัยรัตน( แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

ตอนนี้เจ-าหน-าที่ได-ใช-แล-ว ใช-ได-เพียง android และ PC กำลังซ-อมกับทางเจ-าหน-าที่
และฝFCงประชาชน

นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ปล$อยให-คนเริ่มสมัครทางนี้หรือยัง

นางหทัยรัตน( แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

เดือนมีนาคม รอ app store อีกฝFCงหนึ่งค$ะ

- ๓๔ นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เดือนมีนาคมนะ เตรียมให-พร-อมแล-วกัน วันไหนต-องเชิญแม$ค-า หรือต-องมีแผ$น
อธิบายให-แม$ค-า ให-เขารู-ทุกคนว$าเขาใช-แบบไหนสมัครแบบไหน

นางหทัยรัตน( แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

ตอนนี้ผู-รับจ-างอยู$ระหว$างทำคลิปการใช-งานเบื้องต-นอยู$มีข-อเสนอจากทีมงานที่เข-า
อบรมวันนั้นค$ะ

นางทองใส สุวรรณสิงห(
ผูอำนวยการสวนบริหารงานคลัง

๕.๑๑ สำนักการคลัง
ส$วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง ขอเสนอเรื่องเบิกจ$ายจำนวน ๒ เรื่อง
เรื่องแรกเปUนการอบรมเกี่ยวกับหน$วยงานของรัฐ กำหนดให-มีการฝyกอบรมหรือดู
งานในต$างประเทศของผู-ดำรงตำแหน$งทางการเมืองท-องถิ่นที่องคกรปกครอง
ส$วนท-องถิ่นสามารถเบิกจ$ายได- พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศใช-เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๒ ซึ่งมีเครือข$ายในการเบิกได- จำนวน ๙ หลักสูตร
“การจัดการฝyกอบรมที่จัดโดยหน$วยงานของรัฐที่ องคกรปกครองส$วนท-องถิ่น
สามารถเบิกจ$ายได- ดังนี้
๑. หลักสูตรผู-บริหารองคกรปกครองส$วนท-องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส$งเสริมการ
ปกครองท-องถิ่น
๒. หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อมขององคกรปกครอง
ส$วนท-องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส$งเสริมการปกครองท-องถิ่น
๓. หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร
ปกครองส$วนท-องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส$งเสริมการปกครองท-องถิ่น
๔. หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร-างพื้นฐานขององคกร
ปกครองส$วนท-องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส$งเสริมการปกครองท-องถิ่น หลักสูตรที่ ๑-๔
จัดทำโดยกรมส$งเสริมการปกครองส$วนท-องถิ่น
๕. หลักสูตรการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย$างยั่งยืนสำหรับ
นักบริหารระดับสูง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.
๖. หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคการและสังคมอย$างยั่งยืน ซึ่งจัด
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. หลักสูตรที่ ๕-๖ จัดทำโดยสำนักงาน ก.พ.ร.
๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท-องถิ่นที่ยั่งยืน
(The Advanced Certificate in Local Development Administration for
Sustainability) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล-า

- ๓๕ ๘. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท-องถิ่น (The Certificate in Local
Law) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล-า
๙. หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู-บริหารท-องถิ่น
(Certificate Course in Urban Management for the executive local
governments) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล-า
หลักสูตรที่ ๗-๙ จัดโดยสถาบันพระปกเกล-า
แนวทางที่สอง เกี่ยวกับค$าใช-จ$ายในการบริหารงาน ซึ่งเราได-ยกเลิก
หนั ง สื อ มท ๐๔๐๗/ว๑๒๘๔ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๐ หนั งสื อ มท
๐๘๐๘.๔/ว๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒
ลงวั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง โดยกำหนดการเบิ ก จ$ า ยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการ
บริหารงานท-องถิ่น หมวด ๒ ค$าใช-จ$ายข-อ ๑๑ (๕) ค$าใช-จ$ายในการประชุมราชการ
ซึ่งเรากำหนดเปUนการประชุมราชการขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น สามารถเบิก
ได-ประชุมเกี่ยวกับภารกิจขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำ
ผลการประชุมไปเปU นแนวทางในการปฏิบั ติงาน รับ ทราบนโยบาย ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑต$างๆ ซักซ-อมความเข-าใจเกี่ยวกับระเบียบ รับทราบและรับฟFงเหตุผล
อุปสรรคและพิจารณาหาข-อยุติ ประสานงานและแก-ไขปFญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งในการ
ร$วมประชุมดังนี้ ๑. การประชุมข-าราชการภายในหน$วยงานประจำเดือน ประชุม
คณะกรรมการและอนุกรรมการ คณะกรรมการทำงานต$างๆ ที่ได-รับการแต$งตั้งตาม
กฎหมาย ตามคำสั่ ง ขององคกรปกครองส$ ว นท- อ งถิ่ น ประชุ ม สภาท- อ งถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการที่ท-องถิ่นตั้งขึ้น ประชุมประชาคมหมู$บ-าน บูรณาการการจัดทำแผน
ชุมชน ประชุมระหว$างองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นกับองคกรปกครองส$วนท-องถิ่น
ประชุมระหว$างองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นกับหน$วยงานราชการ หน$วยงานอื่นของ
รัฐหรือเอกชน ประชุมเกี่ยวกับกรณีอื่นที่จำเปUน อยู$ที่หน-าที่ขององคกรปกครองส$วน
ท-องถิ่น ซึ่งผู-บริหารท-องถิ่นจะเปUนใช-ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติการเบิกจ$ายค$ารับรอง
ประเภทอาหารว$างและเครื่องดื่ ม อาหารในการจัด การประชุ มสำหรับ ผู- เข-าร$ว ม
ประชุม เจ-าหน-าที่ที่เกี่ยวข-อง และค$าใช-จ$ายในการห-องประชุม ค$าตกแต$ง เท$าที่จ$าย
จริงตามความจำเปUนเหมาะสมและประหยัด ซึ่งอัตราค$าใช-จ$ายเบิกจ$ายตามหนังสือ
กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ อัตราค$าอาหารว$างและเครื่องดื่ม
ในการฝyกอบรม ประชุ ม สถานที่ ราชการเบิ กได- ไม$เกิ น ๓๕ บาท/มื้ อ/คน อบรม
ประชุมสถานที่เอกชนเบิกได-ไม$เกิน ๕๐ บาท/มื้อ/คน ค$าอาหารในการประชุมเบิก
ได-ไม$เกิน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน

- ๓๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๓
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด-วยการเบิกค$าใช-จ$ายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การประชุมราชการขององคกรปกครองท-องถิ่นที่สามารถเบิกค$าใช-จ$ายไดต-องเปUนการประชุมที่เกี่ยวข-องกับภารกิจขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนำผลจากการประชุมไปเปUนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองส$วนท-องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ต$างๆ หรือซักซ-อมความเข-าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต$างๆ รับทราบและรับฟFงปFญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข-อยุติ ประสานงานหรือแก-ไขปFญหาเฉพาะเรื่องร$วมกัน
ดังนี้
(๑) การประชุมราชการภายในหน$วยงานประจำเดือน
(๒) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต$างๆ
ที่ได-รับแต$งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่ง
ขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น
(๓) การประชุมสภาท-องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้น
(๔) การประชุมประชาคมหมู$บ-านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่อง
อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
(๕) การประชุมระหว$างองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นกับองคกรปกครองส$วน
ท-องถิ่น
(๖) การประชุมระหว$างองคกรปกครองส$วนท-องถิ่นกับส$วนราชการ
หน$วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(๗) การประชุมกรณีอื่นที่จำเปUนในการปฏิบัติหน-าที่ขององคกรปกครองส$วน
ท-องถิ่น
๒. ให-ผู-บริหารท-องถิ่นเปUนผู-ใช-ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให-เบิกจ$ายเงิน
ค$ารับรอง ประเภทอาหารว$างและเครื่องดื่มและอาหารในการจัดประชุม สำหรับ
ผู-เข-าร$วมประชุมและเจ-าหน-าที่ที่เกี่ยวข-องซึ่งได-เข-าร$วมประชุม รวมทั้งค$าใช-จ$ายอื่นที่
จำเปUนและเกี่ยวข-องกับการประชุม เช$น ค$าเช$าห-องประชุม ค$าดอกไม-ตกแต$ง
สถานที่ประชุม เปUนต-น ได-เท$าที่จ$ายจริง ตามความจำเปUน เหมาะสม และประหยัด
เพือ่ ประโยชนของทางราชการเปUนสำคัญ แต$ไม$เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่
กำหนดให-ส$วนราชการ
๓. หลักฐานการเบิกจ$ายค$าใช-จ$ายในการประชุม ให-ใช-หลักฐานการจ$ายเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด-วยการรับเงิน การเบิกจ$ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส$วนท-องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

- ๓๗ และที่แก-ไขเพิ่มเติม โดยให-เจ-าหน-าที่ที่จัดการประชุมเปUนผู-รับรองการจัดประชุม
และจำนวนผู-เข-าร$วมประชุม เพื่อใช-เปUนหลักฐานประกอบการเบิกจ$ายเงินค$าอาหาร
ว$างและเครื่องดื่มและค$าอาหาร โดยไม$ต-องแนบบัญชีลายมือชื่อผู-เข-าร$วมประชุม
อัตราการเบิกจ$าย ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค$าจ-างขั้นต่ำฯ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด$วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖)
๑. ค$าอาหารว$างและเครื่องดื่มในการฝyกอบรม/ประชุม
๑) อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได-ไม$เกิน ๓๕ บาทต$อมื้อต$อคน
๒) อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได-ไม$เกิน ๕๐ บาทต$อมื้อต$อคน
๒. ค$าอาหารในการประชุมเบิกได-ไม$เกิน ๑๒๐ บาทต$อมื้อต$อคน

นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอย-อนกลับไปที่ ให-ผู-บริหารใช-ดุลยพินิจแต$ก็ไม$เกินหลักเกณฑตรงนี้ใช$ไหม
อันนี้คือค$าใช-จ$ายงานประชุม แล-วค$าตอบแทนล$ะ ยังไม$มาหรอ เฉพาะค$าอาหาร
และเครื่องดื่มต$างๆที่จัด

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

เปUนค$าใช-สอยอันนี้เปUนการขยายความ

นางชลิตา พิลาวัลย(
ผูอำนวยการสวนพัสดุ

 สวนพัสดุ

ขอรายงานโครงการที่อยู$ระหว$างดำเนินการ

- ๓๘ นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง
นายอิทธิพนธ( ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายมาโนช บาโลโย
นายชางโยธาอาวุโส
สุขาภิบาล

ที่ตั้งข-อสังเกตคือ โครงการผู-สูงอายุ เห็นผอ.อุบลพรรณประสานกรมฯไปแล-ว
ใช$ไหม ผอ.สุกฤต ทราบเรื่องแล-วใช$ไหมพอปรับแก-อะไรได-ใช$ไหมเดินหน-าต$อไดใช$ไหมได-ครับ

ตกลง ๑๘,๑๕๐,๐๐๐.-บาท ต-องต$อเหลือ ๑๘ล-านถ-วน ของกองสวัสดิการ
สังคมนะ ที่เน-นคือคลองเจริญ ที่เปUนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประตูระบายน้ำ
ถนนนิตโยอยากให-ออกมาเร็วกว$านี้จะได-ทันหน-าฝนนี้จะได-ปลอดภัย ทาสีตีเส-น
ตกลงว$าเหมาหมด จะได-ทั้งเทศบาลเลยหรอทั้งถนนทุกสายเลยหรอ สองล-าน
กว$าบาท ได-แค$สายหลักครับ
๕.๑๒ สำนักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
โครงการกอสรางภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปLงบประมาณ 2562
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเชิดทอง
(ดำเนินการได- 30 %)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยประชาสันติ 1
(ดำเนินการแล-วเสร็จ)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพัฒนา 3
(ดำเนินการได- 80 %)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวัดโพธิ์วนาราม
(ดำเนินการได- 30 %)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุรทักษ 3
(ดำเนินการแล-วเสร็จ)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยทหารอากาศ 4
(ดำเนินการแล-วเสร็จ)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมิตรประชา
(ดำเนินการได- 20 %)
- โครงการก$อสร-างปรับปรุงประตูระบายน้ำ หนองประจักษศิลปาคม
สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มกราคม 2563 (ดำเนินการได- 60 %)
อยู$ระหว$างเสนอเรื่องบอกเลิกสัญญา

- ๓๙ รายละเอียดปรับปรุงระบบระบายน้ำ เงินงบประมาณประจำปL 2563
๑. ก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ ๑๓
งบประมาณ 644,000 บาท
๒. ก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทรประเสริฐ
งบประมาณ 1,300,000 บาท
๓. ก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนพิสัย 4
งบประมาณ 1,507,000 บาท
๔. ก$อสร-างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมธุรส 4
งบประมาณ 1,500,000 บาท
งานกำจัดขยะทั่วไป

- ๔๐ งานบำบัดน้ำเสีย
สรุปผลการทำงานของระบบบาบัดน้ำเสียเปUนรายเดือน เดือน มกราคม 2563
* ปริมาณน้ำเสียที่เข-าระบบบำบัดน้ำเสีย 15,426.20 ลบ.ม./วัน
* การระบายน้ำทิ้งจากระบบบาบัดน้ำเสีย 6,170.46 ลบ.ม./วัน
* ค$าใช-จ$ายในการบำบัดน้ำเสีย 214,950 บาท
นายประวิทย( ฤกษาภิรมย(
ผูอำนวยการสวนควบคุมการกอสราง

ส#วนควบคุมอาคารและผังเมือง
โครงการปรับปรุงสวนอนุสาวรีย(กรมหลวงประจักษ(ศิลปาคม
เลขที่สัญญา จ. 619/2561 (ช) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึกต$อท-าย (ครั้งที่ ๑) เลขที่ จ.100/2562 (ช) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
บันทึกต$อท-าย (ครั้งที่ ๒) เลขที่ จ.29/2563 (ช) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2562
เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 21 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 8,080,000 บาท
ผู-รับจ-าง บริษัท เซียม เวอรคส จำกัด
ความคืบหน-าโครงการ 100% (ส$งมอบงานแล-ว)
โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล ๙
มณเฑียรทองอนุสรณ(
เลขที่สัญญา จ. 3/2562 (ศ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เริ่มสัญญา 27 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 18 กันยายน 2563
งบประมาณ 10,088,000 บาท
ผู-รับจ-าง
ห-างหุ-นส$วนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน-าโครงการ 40%
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค(ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
โรงเรียนเทศบาล 12 บานชาง
เลขที่สัญญา จ. 4/2562 (ศ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เริ่มสัญญา 27 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2563
งบประมาณ 7,461,000 บาท
ผู-รับจ-าง
ห-างหุ-นส$วนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน-าโครงการ 30%

- ๔๑ โครงการกอสรางอาคารเรียน ค.ส.ล โรงเรียนเทศบาล 12 บานชาง
เลขที่สัญญา จ. 28/2563 (ศ) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เริ่มสัญญา 16 พฤศจิกายน 2562
สิ้นสุดสัญญา 11 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 5,380,000 บาท
ผู-รับจ-าง ห-างหุ-นส$วนจำกัด นนธวัช – จิราวัฒน ก$อสร-าง
ความคืบหน-าโครงการ 22%
โครงการกอสรางปรับปรุงพิพิธภัณฑ(เมืองอุดรธานี ระยะที่ 3
เลขที่สัญญา จ. 124/2562 (สนป.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 26 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 46,980,000 บาท
ผู-รับจ-าง บริษัท เอก ซี จี 1995 จำกัด
ความคืบหน!าโครงการ 16%
ส#วนการโยธา
๑. โครงการที่ดำเนินการแล-วเสร็จ (มีคู$สัญญา)
๑. ก$อสร-างปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม
- เปอรเซ็นตโครงการ 58.5 %
- บริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเด-น ดีไซน จำกัด
(งบประมาณ 52,559,244 บาท)
๒. โครงการซื้อพร-อมติดตั้งระบบไฟส$องสว$างเกาะกลางถนนทหาร
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
- เปอรเซ็นตโครงการ 98 %
- บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด
(งบประมาณ 14,685,000 บาท)
๓. ก$อสร-างปรับปรุงทางเท-าถนนเทพารักษ (หลังโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี)
- เปอรเซ็นตโครงการ 90 %
- ห-างหุ-นส$วนจำกัด เค.อี.ซี 1993
(งบประมาณ 550,000 บาท)
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนเทศาภิบาล และ บริเวณพื้นที่ใกล-เคียง
- เปอรเซ็นตโครงการ 25 %
- (ห-างหุ-นส$วนจำกัด เลยวงศสุวรรณ) (งบประมาณ 799,000 บาท)

- ๔๒ ประชุมรวมรับฟAงและแสดงความคิดเห็น โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สวนสาธารณะหนองสิม

๒. ขอมูลโครงการ
ที่ตั้ง อยู$ในเทศบาลนครอุดรธานี บนถนนโพนพิสัย พื้นที่สวนสาธารณะอยู$โดยรอบ
หนองสิม มีทางวิ่งและทางจักรยานให-ประชาชนที่อยู$อาศัยในละแวกใกล-เคียงได-ใชพักผ$อนหย$อนใจ อีกทั้งยังมีศูนยบริการสาธารณสุขหนองสิมตั้งอยู$ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะอีกด-วย
พิกัด 17.420227 , 102.802784
พื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศนประมาณ 81 ไร$
๓. รูปแบบรายละเอียดการปรับปรุงมี 15 รายการ
๑.ปรับปรุงลู$วิ่งทางเดิน
๒.ทาสีตีเส-นลานจอดรถ
๓.ก$อสร-างลานทางเดิน
๔.ก$อสร-างสนามเด็กเล$น
๕.ก$อสร-างป2าย
๖.ปรับปรุงบันไดริมน้ำ
๗.ปรับปรุงสะพาน
๘.ปรับปรุงศาลาพักผ$อน
๙.ก$อสร-างห-องน้ำ
๑๐.ก$อสร-างอาคารบริการ
๑๑.ก$อสร-างห-องปF…มน้ำ
๑๒.ก$อสร-างระบบระบายน้ำป2องกันน้ำท$วมขัง
๑๓.ก$อสร-างและปรับปรุงไฟแสงสว$าง ๑๔.ก$อสร-างระบบรดน้ำต-นไม15. ปลูกไม-ประดับและไม-ยืนต-น

- ๔๓ โครงการซื้อพร-อมติดตั้งระบบไฟส$องสว$างเกาะกลางถนนทหาร
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด

โครงการก$อสร-างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟFลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (จ$ายขาดปS 61)
ถนน เทศา (ห-างหุ-นส$วนจำกัด เค.อี.ซี (1993)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนเทศาภิบาล และ บริเวณพื้นที่ใกล-เคียง
(ห-างหุ-นส$วนจำกัด เลยวงศสุวรรณ)

- ๔๔ โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจำหนายไฟฟBา เปzนเคเบิลใตดิน จังหวัด
อุดรธานี
พื้นที่ดำเนินการโครงการ บริเวณถนนอุดรดุษฎี
(หอนา”ิกา) – ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ)

ปรังปรุงไฟฟBาลงใตดิน ระยะที่ 1

- ๔๕ ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นำเสนอโดยผู-บริหาร
- ไม$มี -

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก-าวหน-างาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ
- ไม$มี -

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นำเสนอโดยเอกสาร
- ไม$มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ /.......................................................................................................
- ไม$มี -

ปsดประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ................................................ผู-จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ-าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..............................................ผู-ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน-าฝ1ายบริหารงานทั่วไป

